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Giải thưởng Holcim Prize là gì?


Giải thưởng “Holcim Prize” nhằm khuyến khích và tôn vinh những sáng kiến ứng
dụng xuất sắc nhất hướng tới phát triển bền vững, thông qua cuộc thi Sáng Kiến
Nghiên Cứu & Ứng dụng về các chủ đề Phát triển Cộng đồng, Bảo vệ Môi trường
và Xây dựng Bền vững.



Giải thưởng “Holcim Prize” nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong
các bạn sinh viên trẻ và tạo ý tưởng cho những đóng góp tích cực vào sự phát triển
bền vững



Là một sân chơi bổ ích giúp các bạn sinh viên tự khẳng định mình, biến những kiến
thức đã học thành những giá trị ứng dụng thực tiễn góp phần phát triển Việt Nam.



Tổng giá trị giải thưởng 17,000

USD

Đối tượng tham gia?
9 Sinh viên năm 3 và năm 4 tại tất cả các khoa của hai trường Đại học Bách Khoa
TP HCM và Đại Học Cần Thơ
Các bạn quan tâm đến giải thưởng Holcim Prize, xin mời tham dự buổi giới thiệu về
giải thưởng Holcim Prize tại hai địa điểm:
Đại Học Cần Thơ
Thời gian: Ngày 13 tháng 03 năm 2009
Địa điểm: Hội trường 2, Khu Hiệu Bộ

Đại Học Bách Khoa TPHCM
Thời gian: Ngày 16 tháng 03 năm 2009
Địa điểm: Hội trường B4

Hội thảo cũng là dịp để Holcim giới thiệu cho các bạn sinh viên trẻ về các sáng kiến của
Holcim trên toàn cầu để phục vụ cho sự phát triển bền vững, phục vụ cho cộng đồng,
chăm lo cho môi trường và đi tiên phong trong các vật liệu xây dựng mới.
Là thành viên của tập đoàn Holcim, một trong những tập đoàn xi măng hàng đầu thế
giới về sản xuất và cung cấp xi măng, cốt liệu bê tông và các dịch vụ liên quan đến xây
dựng, có mặt ở hơn 70 quốc gia với đội ngũ nhân viên 90,000 người, Holcim Việt Nam
đã không ngừng phát triển về quy mô, phạm vi hoạt động. Holcim Việt Nam cam kết
phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Mọi chi tiết/ thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
Địa chỉ: 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TPHCM
Email: connection-vnm@holcim.com
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Giải thưởng “Holcim Prize” là gì?
Giải thưởng “Holcim Prize” nhằm khuyến khích và tôn vinh những sáng kiến ứng dụng
xuất sắc nhất hướng tới phát triển bền vững, thông qua cuộc thi Sáng Kiến Nghiên
Cứu & Ứng dụng về các chủ đề Phát triển Cộng đồng, Bảo vệ Môi trường và Xây
dựng Bền vững.
Đây là một hoạt động được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam với tổng trị giá giải
thưởng lên đến 17,000 USD. Giải thưởng “Holcim Prize” nhằm thúc đẩy phong trào
nghiên cứu khoa học trong các bạn sinh viên trẻ, khuyến khích và tạo ý tưởng cho
những đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững. Giải thưởng “Holcim Prize” còn
là cơ hội giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức học hỏi từ nhà trường vào thực
tế và đóng góp cho phát triển cộng đồng.

Tại sao có giải thưởng “Holcim Prize” ?
Với xu thế phát triển không ngừng của thế giới hiện đại, đất nước ta đang kỳ vọng
nhiều hơn vào những đóng góp của tầng lớp tri thức trẻ để tạo ra những giá trị cho xã
hội.
Việt Nam vốn là một đất nước có truyền thống hiếu học, nhưng thực tế hiện nay phần
lớn các bạn sinh viên tuy có kiến thức nền tảng rất tốt nhưng lại thiếu cơ hội và gặp
không ít khó khăn khi áp dụng lý thuyết vào thực tiễn.
Holcim Việt Nam với tiêu chí không chỉ tập trung vào phát triển kinh doanh mà còn tạo
ra những giá trị bền vững cho xã hội Việt Nam, việc phát triển kinh tế luôn song hành
với các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và trách
nhiệm với cộng đồng nơi Holcim có mặt. Với cam kết đóng góp vào sự phát triển
bền vững cho xã hội, Holcim Việt Nam thông qua giải thưởng “Holcim Prize” sẽ tạo
một sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên, giúp cho họ tự khẳng định mình, biến những
kiến thức đã học thành những giá trị ứng dụng thực tiễn góp phần phát triển Việt Nam.
Trong năm đầu tiên giải thưởng “Holcim Prize” sẽ được thí điểm tại hai trường Đại học
Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ. Hoạt động này sẽ được tổ chức hàng
năm và nhân rộng lên các trường Đại học khác trong cả nước.

Trị giá giải thưởng?
Giai đoạn nghiên cứu (3 tháng)
9 Ban giám khảo bao gồm đại diên Holcim, đại diện các trường Đại học, đại diện
Hội kiến trúc TPHCM,…sẽ chọn ra những đề tài nghiên cứu xuất sắc mang tính
ứng dụng cao và trao giải thưởng.
9 Trị giá giải thưởng của giai đoạn nghiên cứu

2 giải Vàng trị giá 600USD/ Giải
2 giải Bạc trị giá 400USD/ Giải
2 giải Đồng trị giá 300 USD/ Giải
6 giải khuyến khích trị giá 150 USD/ Giải
Giai đoạn ứng dụng (3 tháng)
Mỗi dự án đoạt giải vàng của giai đoạn nghiên cứu sẽ được Holcim tài trợ tối đa 6,000
USD để ứng dụng vào thực tiễn.
Dự án có tính ứng dụng xuất sắc hơn sẽ được Holcim trao giải “Holcim Prize” trị giá
1,000 USD, giá trị giải thưởng còn lại là 500 USD.

Đối tượng tham gia?
Sinh viên năm 3 và năm 4 tại tất cả các khoa của hai trường Đại học Bách Khoa TP
HCM và Đại Học Cần Thơ

Sơ lược về công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam, liên doanh giữa tập đoàn Holcim của Thụy Sĩ
– một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất và cung cấp xi măng, cốt
liệu bê tông, bê tông và các dịch vụ liên quan đến xây dựng, có mặt ở hơn 70 quốc gia
trên khắp các châu lục – và công ty xi măng Hà Tiên 1 thuộc Tổng công ty xi măng Việt
Nam, được cấp giấy phép vào tháng 2 năm 1994. Vốn đầu tư của công ty lên đến 495
triệu USD, thời gian hoạt động là 50 năm với đội ngũ nhân viên 1500 người. Trụ sở Văn
Phòng Chính được đặt tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Ngoài Nhà máy sản xuất xi măng chính tại Hòn Chông thuộc Huyện Kiên Lương, Tỉnh
Kiên Giang, Holcim Việt Nam còn vận hành một Trạm xi măng tại Cát Lái, Quận 2,
Trạm nghiền tại Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một Trạm tại KCN Hiệp Phước, huyện
Nhà Bè.
Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thành lập và đi vào hoạt động, Holcim Việt Nam đã trở
thành một trong những nhà sản xuất xi măng hàng đầu và chiếm 30% thị phần khu vực
phía Nam, Việt Nam. Thương hiệu Xi Măng Holcim được công nhận là sản phẩm có
chất lượng, đáng tin cậy, phục vụ tốt và được đánh giá cao.

